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 2016 Het was me het jaartje wel! 

 Het jaar 2016 ligt weer achter ons, en er is veel gebeurd. Het Dorpshuis is in november    

  geopend. Het bestuur van de Stichting is daar erg druk mee geweest. Naast begeleiding van de 

  bouw moest er subsidie aangevraagd worden voor het interieur en vervolgens moesten tafels, 

  stoelen, bars, etc. ingekocht worden. Maar nu staat er een Dorpshuis dat gezien mag worden 

  met een gezellige sfeer waar iedereen zich thuis voelt. 

   

                   

 

                   

Het bestuur van Heukelum Aktief is dan ook dankbaar dat veel vrijwilligers zich belangeloos 

      hebben ingezet om het Dorpshuis, na de oplevering door de aannemer, er tip top te laten 

  uitzien. 

 

  Ook de activiteiten van Buurthulp Heukelum hebben zich in 2016 gestaag voortgezet. 

  Gemiddeld komen er 2 à 3 hulpvragen per week binnen, die door onze buurtambassadrices 

  worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Ook deze vrijwilligers wil het bestuur  

   



 

 

 

 

 

 

hartelijk danken voor hun inzet om buurtgenoten te helpen. En heeft u zich wel als vrijwilliger 

  opgegeven en nog niets van ons gehoord, maakt u zich geen zorgen; t.z.t. komen we ook met 

  een vraag bij u. 

 

   

Goed nieuws 

   

  Buurthulp Heukelum houdt vanaf donderdag 5 januari wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur 

  spreekuur in het Dorpshuis de Krakeling.  

  Tijdens de spreekuren is één van de vier buurtambassadrices aanwezig om uw vragen te  

  beantwoorden. Buurtambassadrice Dini van Tooren geeft aan dat zowel bij hulpvragers als bij  

  de vrijwilligers behoefte is ontstaan om persoonlijk contact te hebben. Gewoon om eens te  

  overleggen over allerlei zaken die van belang zijn, waarbij hulp voor elkaar centraal staat.  

  Vragen zoals voor welke hulpvragen kan ik terecht bij Buurthulp Heukelum of hoe kan ik mij 

  inzetten als vrijwilliger, kunnen dan onder het genot van een kopje koffie besproken worden.  

  Natuurlijk blijft de hulptelefoon (06-45558867) het middel voor hulpzoekenden om direct een  

  hulpvraag op te  lossen. En wilt u meer informatie over Buurthulp Heukelum kijk dan op de 

  website: www.heukelumaktief.nl/buurthulp. 

Een persbericht hierover is verstuurd naar de lokale media. 

 

 

   

 Het bestuur van Heukelum Aktief wenst alle vrijwilligers 

een goed en gezond 2017. 

 

http://www.heukelumaktief.nl/buurthulp

